
Uchwała nr XLVIII /923/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 lipca 2014 r. 

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław na zadanie z zakresu kultury  
 
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 
r. poz.596 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                      
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 
Udziela się pomocy finansowej Gminie Miłosław  w kwocie 40.000 zł (słownie: czterdzieści 

tysięcy złotych) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Festiwal 

Literacki „Nagroda Kościelskich 2014”, realizowany przez Miłosławskie Centrum Kultury. 

 
§ 2 

 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 

środków określone zostaną w umowie zawartej między Województwem Wielkopolskim                            

a Gminą Miłosław. 

§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

 

Nagrody Kościelskich są przyznawane od 1962 roku. Ich celem jest wspieranie rozwoju 

polskiej literatury poprzez promocję młodych polskich twórców. Jest to  najstarsza niezależna 

polska nagroda literacka. Do jej laureatów należą między innymi: Sławomir Mrożek, Zbigniew 

Herbert, Tadeusz Konwicki, Gustaw Herling-Grudziński, Stefan Chwin, Paweł Huelle. W gronie 

tym znajdują się osoby związane z Wielkopolską: Stanisław Barańczak, Przemysław Czapliński, 

Arkadiusz Pacholski i O. Jan Góra. 

Od kilku lat wyróżnienie to wręczane jest w Miłosławiu, podczas kilkudniowego 

Festiwalu Literackiego. W ramach niego będą obywać się  warsztaty edukacyjne dla młodzieży, 

panele dyskusyjne oraz koncerty. 

Znaczenie Nagrody Kościelskich dla polskiej kultury trudno jest przecenić, a organizacja 

festiwalu, podczas którego zostanie ona wręczona jest pozytywnym zwróceniem uwagi 

środowiska literackiego na Wielkopolskę. 

 

Środki na cel w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 zostały zaplanowane w: 

Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 

Rozdziale 92195  Pozostała działalność 

§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową, udzielana między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione 

  


